
KRONHJORT I UNGARNKRONHJORT I UNGARN
(FASTPRIS OP TIL 7 KG)(FASTPRIS OP TIL 7 KG)

Høj succesrate på kæmpe kronhjorte. Drømmer du om en ordentlig hjort på væggen? Her finder du med

stor sandsynlighed drømmehjorten til en fast lav pris – og du risikerer ikke at blive ”flået” for at skyde en

hjort der viser sig at være for stor.

Udfordrende jagt Kræver moderat god fysisk form Indkvartering i lodge Pürschjagt

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jagtrejser.dk | info@diana.dk



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Kronhjort i Ungarn (fastpris op til 7 kg)Kronhjort i Ungarn (fastpris op til 7 kg)

HØJDEPUNKTER

Stort statsrevir på 7.000 hektar
God bestand af kronvildt, dåvildt og vildsvin samt
muflon på reviret
Høj succesrate
Mulighed for kæmpe kronhjorte på op til 7 kg.

Overblik

Siden 2012 har vi haft eksklusivaftale med et stort
statsrevir i det nordvestlige Ungarn på 7.000 ha, hvor vi
kan tilbyde hjorte op til 7 kg. Naturligvis foregår jagten på
fri vildtbane også på dette store revir.

I efteråret 2012 nedlagde de tre jægere, som med kort
varsel nåede at komme afsted, da vi fik aftalen i hus, hver
en hjort på mellem 6 og 7 kg. Får man ikke nedlagt (eller
anskudt) en hjort, får man en stor refusion.

I Ungarn behøver man ikke – i modsætning til de fleste
andre østeuropæiske jagtdestinationer - at frygte en
kæmpe ekstraregning for et trofæ større end aftalt.

Hvis man følger guidens anvisninger, er det nemlig revirets
problem, at anvise afskudbare hjorte med en trofævægt på
+/- 15% af den aftalte størrelse. Falder trofæet udenfor
denne fejlmargin, kan man efterlade det uden beregning. 
Det behøver altså ikke at koste en formue at opfylde sine
ungarske jagtdrømme!

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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OPHOLDOPHOLD

Ophold - Kronhjort i Ungarn - fastprisOphold - Kronhjort i Ungarn - fastpris

Jægerne bliver indkvarteret i en 1. klasses jagtlodge på reviret i
meget smukke omgivelser. Her tilberedes god og rigeligt med
mad, og jægerne kan slappe af i ægte jægeratmosfære. Denne
lækre jagtlodge er beliggende på reviret i meget smukke rolige
naturskønne omgivelser. Lodgen består af en stor rummelig
spise- og opholdsstue samt værelser. Vore jægere vil som oftest
blive indkvarteret i to-sengs værelser med privat bad og toilet. På
værelserne vil der også være tv.

I den store rummelige spise- og opholdsstue får vore jægere
serveret fantastisk god traditionel ungarsk mad tilberedt efter de
gamle ungarske traditioner. Kokken er meget dygtig og hans mad
er veltilberedt og smagfuldt. Man skal her ikke forvente at gå
sulten i seng. Indretningen i lodgen er i ungarsk traditionel stil, og
dette opdager man lige fra man træder ind i lodgen, at det
rummer af historie og ungarsk atmosfære. Uden for lodgen kan
man, hvis vejret tillader det, også nyde de skønne omgivelser. Her
finder man masser af natur og store vidder. Der vil også være
mulighed for at sidde i parken og fordøje dagens jagtoplevelser.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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PARTNERPARTNER

Attila Papp Attila Papp 

Attila er vor repræsentant i forhold til de ungarske revirer. Efter
mange år i branchen er hans viden og personlige netværk i det
ungarske jagtunivers enestående god.

Han er vor garant for professionelt forvaltede revirer i absolut
topklasse, konkurrencedygtige priser og lynhurtig opfølgning på
evt. problemer.

Vi er stolte af kvaliteten på vore jagtarrangementer i Ungarn og vi
kan prale af en succesrate gennem seks år på næsten 90% på
vore riffeljagter.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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REVIRREVIR

Revir - Kronhjort i Ungarn - fastprisRevir - Kronhjort i Ungarn - fastpris

Et top statsrevir på ca. 7.000 hektar i det nordvestlige Ungarn,
som består af 65% skov og ligger i meget smukt og lettere
kuperet terræn. Der er en god bestand af kronvildt, dåvildt og
vildsvin samt lidt muflon. Med den fremragende revir- og vildtpleje
nyder vore jægere normalt en høj succesrate på dette revir.
Guiden er engelsk- eller tysktalende på dette revir.

Området tilhører et af de store statsrevirer i Ungarn, som har et
samlet jagtareal på 63.000 hektar. Statsreviret tilbyder individuel
jagt på kronvildt, råvildt, dåvildt og muflon samt vildsvin. Her
tilbydes også store drivjagter. Vildtbestanden er fremragende og
dejlig tæt. Trofækvaliteten i dette område er ligeledes høj.
Området har desuden adskillige komfortable
indkvarteringsmuligheder. På de samlede områder er der i alt 6
jagtlodges. Området er delt op i forskellige regioner alt afhængigt
af hvad jægerne ønsker at nedlægge.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

1 kronhjort op til 7 kg

4 dages jagt med jagtføring 1:1

4 dages ophold i 1. kl. jagtlodge med helpension

Al kørsel på reviret

Ungarsk jagttegn og forsikring

Trofæopmåling

Fly (billigt hvis booket tidligt)

Transfer (cirka € 250, betalt direkte)

Drinks

Drikkepenge

Hjemtransport af trofæ (Attila vores partner kan gøre

dette for € 80,- per trofæ)

EU-Ansvarsforsikring DKK 39,- per person

Alt som ikke er nævnt under prisen inkluderer

Skulle hjorten meget mod forventning ikke blive nedlagt refunderes kr. 17.350,-.

I tillæg kommer der således kun fly (fås normalt BILLIGT, hvis du booker tidligt). Transfer koster ca. 300€ og betales direkte.

Drikkevarer og drikkepenge. Hjemtransport af trofæ, men det klarer Attila for ca. kr. 600,- pr. trofæ.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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Trofæprisliste

Trofæafgifter i tilfælde af ekstra afskydninger 

Hjort

Kronhjort - sæson: 01. september – 31. oktober (bedste periode fra 15-25/9)

Afskydningshjort - sæson:  01. september – 31. januar

   

Gevir vægt                             DKK DKK/10g

Op til 2,99 kg                                           3.940,-  

3,00-3,99 kg                                            6.755,-  

4,00 kg                                                    8.540,-  

5,00 kg                                                    9.430,- +  60,-

6,00 kg                                                    15.470,- +  60,-

7,00 kg                                                    21.420,- +  77,-

8,00 kg                                                    29.160,- +  94,-

9,00 kg                                                    38.520,- + 120,-

10,00 kg                 49.825,- + 188,-

Fra 11,00 kg            69.425,- + 428,-

   

C.I.C point:   

Bronze: 170-189,99 P   

Sølv: 190-209,99 P   

Guld: fra 210 P   

   

Anskydning: beløber sig til 50% af trofæafgiften efter jagtførerens bedømmelse.

   

Hind: Dkr. 995,- (anskydning Dkr. 600).   

Kalv: Dkr. 600,- (anskydning Dkr. 400).   

Skind: Dkr. 950,-   

   

  

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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Vildsvin

Keiler   

Jagtsæson: Hele året   

   

Længde af tænder       DKK

Op til 11,99 cm                                  2.670,-

12,00-13,99 cm                                           4.720,-

14,00-15,99 cm                              6.430,-

16,00-17,99 cm  8.670,-

18,00-19,99 cm                             12.810,-

Fra 20,00 cm                                17.140,-

   

Anskydning:                                         2.180,-

   

C.I.C point:   

Bronze: 110 - 114,99 P   

Sølv: 115-119,99 P   

Guld: fra 120 P   

   

So (over 51 kg brækket)                     DKK   2.950,-

Anskydning:                                         DKK   1.950,-

   

Überlaufer  (mlm 21-50 kg brækket)    DKK   1.150,-

Anskydning:                                        DKK      575,-

   

Smågris (op til 20 kg brækket)         DKK      600,-

Anskydning:                                        DKK      300,-

   

Skind                 DKK 1.285,-/stk.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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VILDTARTERVILDTARTER

Kronhjort i Ungarn (fastpris op til 7 kg)Kronhjort i Ungarn (fastpris op til 7 kg)

Kronhjort/Kronvildt
(Europa)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Vildsvin (Europa)

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 15

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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Om osOm os

Limpopo Travel & Diana Jagtrejser

Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

I årene, der er gået, er virksomheden vokset sig til at være

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

en 40 lande og kunder fra hele verden. Dette har kun

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

sætter en stor ære i, at en væsentlig del af vore kunder er

stamkunder, som ofte rejser med os, og som trækker nye

kunder med sig ind i vor virksomhed.

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

netop nu. Et mylder af små og mellemstore bureauer har vi

altid haft på jagtrejsemarkedet, men i de senere år har

internettet for alvor åbnet for direkte bookinger og

arrangementer via mere eller mindre gennemsigtige

”formidlere” og udenlandske bureauer.

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

arrangementer, der ikke afvikles som lovet, og det er som

regel først når det går galt, at det går op for den uheldige

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde

af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

tilfælde af, at noget som helst går skævt.
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HAR DU
SPØRGSMÅL?

ANNE FICK

Email: anne@diana.dk
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JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
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